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О бескраен 
Творецу, со 

душата Ти се 
поклонувам...

Ти како Човек се симна 
во нашата низина, 

се симна и се стесни во 
смртната долина,

долината да ја кренеш 
кон небесниот кров,

и тварта изветвена да 
ја завртиш во нова.
Нека јазикот молчи, 
нека солзата збори:

со милоста спасувај, со 
умот што создаде.

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

СТРАДАЊЕТО НА СВЕТИ СВЕШ        ТЕНОМАЧЕНИК СТРАДАЊЕТО НА СВЕТИ СВЕШ   
КЛИМЕНТ АНКИРСКИКЛИМЕНТ АНКИРСКИ

Ц В Е ТО В И  В О  П У С Т И Н АТ    А  Н А  Н Е З Н А Ј Б О Ж Н И О ТЦ В Е ТО В И  В О  П У С Т И Н АТ  

Свештеномаченик Кли-
мент, епископ Анкирски 
е роден во 258 година 

во Анкира, главен град на Га-
латија, покраина во Мала Ази-
ја. Татко му бил незнајбожец, 
а мајка му Ефросинија била 
вистинска христијанка. Таа го 
воспитала своето чедо во хрис-
тијански дух. Но, го оставила 
сирак кога Климент имал само 
12 години. Во претсмртните 
моменти, лиејќи солзи, испол-
нета со благодетта Божја, бла-
гословена од Бога заради сил-

С У Р О В     С В Е ТС У Р О В  

ната и непо ко-
леблива вера во 

Него, му прорекла 
на синот ма че нич ка 

смрт, ис кажувајќи ги 
следните збо рови: "Ќе 

дој де опасно вре ме, и 
близу е гонењето кое 

диши со страшен гнев и за-
кана, и ти ќе бидеш, како што 
ни кажува Господ, из веден 
пред цареви и владетели, за-
ради Него. Направи ми ја оваа 
чест, сине! Стој смело и ју-
начки за Христос, и чувај ја 
цврсто и непоколебливо Не-
говата вера! А јас, о срце мое, 
се надевам во мојот Хрис-
тос, дека наско ро на тебе ќе 
заблиста вене цот на маче-
ништвото, и во моја чест, и за 
спасение на многу души. За-
тоа подготви го твоето срце 
за подвиг на мачеништво... 
Но, не се пла ши! Страдањето 
е привремено, наградата е 

Господ! Затоа те молам, срце 
мое, да не се посрамотам во 
својата надеж туку, според 
зборовите на апостолот, да се 
спасам заради породот свој. 
(1 Тм. 2,15) Те родив чедо, да 
страдам во тебе како во свое 
сопствено тело. Крвта која ја 
прими од мене, не штедејќи 
пролиј ја, заради неа и јас да 
добијам почест. Подај го тело-

то на маки, од тоа и јас да се 
зарадувам пред нашиот Гос-
под, како и јас самата да сум 
настрадала за Него... Ете, јас 
сега заминувам од тебе, и 

вечна; Ништо да не те одде-
лува од Христос Господ! Гле-
дај кон небото и оттаму оче-
кувај голема, изо билна и веч-
на награда од Бога! Плаши 
се од Божјото величие! Ужас-
нувај се од Не говиот суд! Тре-
пери од Него вото севидливо 
око! Бидејќи оние кои ќе се 
откажат од Него, ќе примат 
оган незгас лив оган и неу-
ништлив црв... Ова нека ми 
биде награда од тебе, о пре-
слатки сине мој, за моите по-
родилни маки со тебе, за тру-
дот околу твоето воспи ту ва-
ње: ти, плод на утробата моја, 
да станеш исповедник Госпо-
дов, и јас да се наре чам мај-
ка на маченик и да се про-
славам во деловите на те ло-
то на синот, кои страдаат за 
Христа. А, ти си ми светлина 
во Христос, и живот мој во 

"Zlatoto i srebroto - toa e nerodna zemja - 
pronajdena od lu|eto za nadvore{no ukrasuvawe... 
A bogatstvata na na{iot dobar Bog, ne se od nikogo 
pozajmeni, nitu so ~ove~ka raka izraboteni, tuku se 
ve~ni i nepromenlivi. Nivnata ubavina e bezgrani~na i 
svetlina ve~na; ne se menuvaat; nitu molec gi jade, nitu 
'r|a gi rasipuva, nitu mo`at da ovetvat vo tekot na 
beskone~nite vekovi".

ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БОГОРОДИЦА ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БОГОРОДИЦА 
СО ИСУС ХРИСТОС ОД СВЕТАТА ЗЕМЈАСО ИСУС ХРИСТОС ОД СВЕТАТА ЗЕМЈА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

СТРАДАЊЕТО НА СВЕТИ СВЕШ        ТЕНОМАЧЕНИК   ТЕНОМАЧЕНИК 
КЛИМЕНТ АНКИРСКИ

Ц В Е ТО В И  В О  П У С Т И Н АТ    А  Н А  Н Е З Н А Ј Б О Ж Н И О ТА  Н А  Н Е З Н А Ј Б О Ж Н И О Т

С У Р О В     С В Е Т  С В Е Т
да ги убиваат сите кои го ис-
поведуваат името Христо во. 
Тогаш во Галатејската по краи-
на пристигнал царскиот на-
мес ник Домицијан, кој по цар-
ска наредба, ги убивал хрис-
тијаните. Свети Климент, епис-
копот Анкирски, бил на кле-
ветен од незнајбошците дека 
забранува да се покло нуваат 
на нивните "големи бо гови", а 
многумина привле кувал кон 
својот Христос. До мицијан 
веднаш наредил да го доведат 
кај него. Тогаш Све ти Климент 
му рекол: "Нашата мудрост и 
разум е Христос, Син на Бог 
Отецот со чија реч сè е соз-

Исус Христос Го тепаа по ус-
тата и по образите, па еве и 
јас недостојниот, со тоа се удо-
стоив. Првомаченикот Сте фан 
беше засипан со камења, па и 
јас со тоа се украсив... и ма-
ките мои ги прави полесни 
тоа што, откако ќе ги подне-
сам, ќе се удостојам со пого-
леми почести, со поголемите 
и подобрите од мене". Мачи-
телот наредил да го фрлат в 
затвор. По неколку дена, све-
тителот со благодетта Хрис-
това бил исцелен од сите 
рани и оздравел. Намесникот 
го испратил во Рим кај незнај-
божниот цар Диоклецијан. 
По негова наредба, свети те-
лот бил толку страшно мачен 
"како никој никогаш од нас-
танокот на светот". Тој поми-
нал 28 години измачуван и во 
затвори. Бил мачен од страна 

шиот добар Бог, не се од ни-
кого позајмени, ниту со човеч-
ка рака изработени, туку се 
вечни и непроменливи. Нив-
ната убавина е безгранична и 
светлина вечна; не се мену-
ваат; ниту молец ги јаде, ниту 
'рѓа ги расипува, ниту можат 
да оветват во текот на беско-
нечните векови". Царот засле-
пен од злоба, наредил све-
тителот да биде изложен на 
најразлични мачења и фрлен 
во затвор. Но, Бог му помог-
нал на светителот преку му-
дра та Софија и други христи-
јани. Тие влегле во затворот, 
му ги извадиле оковите на 
светителот и го однеле во 
Црквата во пештерата, каде 
отслужил Света литургија и 
ги причестил со Божествени 
Христови тајни. Потоа свети-
телот со сите присутни зами-

одам пред тебе кај Господ. Со 
телото заминувам, но духот 
мој нема да се оддели од тебе, 
за со тебе да се удостојам 
да припаднам кон престолот 
Христов, фалејќи се пред Него 
со твоите страдања и китејќи 
се со твоите подвизи. Зашто и 
коренот, скриен под земјата, 
се оросува со истата роса како 
и видливите гранки над зе-
мјата". 

И по таквите искажани не-
заборавни зборови, кои се 
поука за сите генерации, за 
сите времиња, блажената мај-
ка Ефросимија ја потпрела сво  -
јата глава на синот и почи-
нала. Благородната, угледна 
и богата жена по име Софија, 
пријателка на Климентовата 
мајка, која немала деца, го 
зела Климента во својата куќа 
и го гледала и го сакала како 
свое родено чедо. Таа го поду-
чувала на кроткост, набож-
ност, мудрост, став Божји. Го 
учела како се доаѓа до чис ти-
на и до света љубов кон Бога, 
Творецот и нашиот Добро-
детел. 

Климент станал познат со 
својот добродетелен живот и 
бил избран за епископ Анкир-
ски во 20-та година од живо-
тот. На млади години стекнал 
голема мудрост. 

Во тоа време царот Дио-
клецијан, по целото Римско 
царство издал писмена на-
редба, на сите можни начини 

дадено; од Него има ме и го-
вор и разум", и одбил да им се 
поклони на нивните лажни 
богови. Затоа бил изло жен на 
многу сурови мачења, но и 
покрај тоа, Светителот не се 
откажал од Бога и му рекол: 
"...Верувам и се на девам дека 

на 11 мачители: Домицијан, 
Диоклецијан, Максимијан и 
други, и на крај од намесникот 
Александар.

Кога бил доведен пред ца-
рот Диоклецијан во Рим, ца-
рот поставил на едната стра-
на разни орудија за мачење: 

нал во домот на Софија каде 
приредиле голема гозба, а 
потоа повторно заминал и 
отслужил Божествена литур-
гија во пештерската црква. 
Намесникот Александар бил 
известен дека светителот го 
нема во затворот. Го про наш-
ле во црквата и намесникот 
му наредил на еден војник
одзади да го удри со меч ар-
хијерејот по вратот. "И кога
тоа војникот го направи, пад-
на главата на Светиот свеште-
номаченик Климент на све ти-
от престол, и на предло же-
ните Дарови, и се зали со
неговата крв Бескрвната жрт-
ва и целиот свет олтар". Бил
исечен во 312 година во црк-
вата во Анкир, кога како ар-
хијереј служел Божја служба.
Св. Климент и неговиот уче-
ник Светиот маченик Агатан-
гел, поткрепувани од Божја 
благодет, останаа како при-
мер за непобедливи и непоко-
лебливи Божји слуги, цветови 
во пустината на неправедниот  
незнајбожен и суров свет.

"]e dojde opasno vreme, i blizu e goneweto 
koe di{i so stra{en gnev i zakana, i ti }e bide{, 
kako {to ni ka`uva Gospod, izveden pred carevi 
i vladeteli, zaradi Nego. Napravi mi ja ovaa ~est, 
sine! Stoj smelo i juna~ki za Hristos, i ~uvaj ja 
cvrsto i nepokoleblivo Negovata vera! A jas, o srce 
moe, se nadevam vo mojot Hristos, deka naskoro 
na tebe }e zablista venecot na ma~eni{tvoto, i vo 
moja ~est, i za spasenie na mnogu du{i".

Христос, Кој е во мене, по-
бедил, победува и ќе го по-
беди секој непријател". Било 
ужасно да се гледа во све-
тителот зашто месото му било 
искинато од целото тело, како 
некоја облека, един стве но се 
гледале крвавите кос ки... со 
камења го удирале по устата, 
така што му ги искр шиле и 
забите. А кога го уди рале по 
лицето, го плукале и му ги 
кршеле забите, тој му довик-
нал на мачителот Доми цијан: 
"Намеснику царски, ти ми 
правиш почест, а не ме ма-
чиш! Зашто и мојот Господ 

железни гребени, железни пос-
тели, остри бријачи, котли, 
вжеш тени шлемови, колци, тр-
кала и др., а на другата стра-
на: злато, сребро, одлику ва-
ња, скапоцена облека, накит, 
пари,  сè што можел царот да 
подари, па му рекол на Кли-
мент да избира. Христовиот 
маченик Свети Климент со 
презир погледнал во цар ски-
те богатства и ги избрал ору-
дијата за мачење, извикувајќи: 
"Златото и среброто - тоа е 
неродна земја - пронајдена 
од луѓето за надворешно укра-
сување... А богатствата на на-


